
1

De Tweede Wereldoorlog dichterbij  
in de gemeente Stadskanaal



2

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: 5
Dagelijks leven

Hoofdstuk 2: 11
Collaboratie

Hoofdstuk 3: 16
Jodenvervolging

Hoofdstuk 4: 21
Verzet

Hoofdstuk 5: 26
Bevrijding

Hoofdstuk 6: 30
Herinnering

Foto voorkant: Het echtpaar Rense Kramer en Jantje 
Velthuizen met hun nicht Martje Houwing. De jongens, 
Jean en Andre, waren evacuees die bij de familie 
verbleven. Foto genomen in 1943 in Stadskanaal.



Lesbrief “De Tweede Wereldoorlog dichterbij in de 
gemeente Stadskanaal”

Met deze lesbrief en de bijbehorende opdrachten leer je meer over de 
Tweede Wereldoorlog in je eigen omgeving. De gemeente Stadskanaal had 
in de oorlog een andere naam: gemeente Onstwedde. In de lesbrief komen 
beide benamingen voor, maar het gaat dus over dezelfde gemeente. Er 
zullen veel verhalen worden verteld van mensen die tijdens de oorlog in 
Stadskanaal en de omliggende dorpen woonden. Zo zal je erachter komen 
dat ook hier heel veel gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wist je 
bijvoorbeeld dat veel kinderen uit het westen van Nederland tijdens de 
oorlog in de gemeente Stadskanaal zijn opgevangen? En heb je wel eens 
gehoord dat een belangrijke NSB-er in een villa in Stadskanaal woonde? En 
dat verzetsmensen drie keer hebben geprobeerd het gemeentehuis van 
Stadskanaal in brand te steken?

De lesbrief bestaat uit zes hoofdstukken die ieder een thema over de 
oorlogsperiode behandelen. Deze thema’s zijn: Dagelijks leven, Collaboratie, 
Jodenvervolging, Verzet, Bevrijding en Herinnering. Bij elk hoofdstuk staan 
opdrachten die je kunt maken. 

   Kijk- en zoekvragen        Denkvragen

Inleiding 
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland heel vroeg in de ochtend 
binnen. Bij Stadskanaal lag een Nederlandse verdedigingslijn, maar de 
soldaten waren slecht bewapend en hadden vrijwel geen artillerie. Zij 
kregen het bevel zich terug te trekken en de bruggen op te blazen. In 
Onstwedde werd een deel van de bevolking geëvacueerd in verband met 
de explosies. De bruggen in Stadskanaal werden echter opgeblazen zonder 
waarschuwing vooraf. Hierdoor ontstond paniek en vluchtten mensen weg. 
De troepen trokken zich terug zonder een schot gelost te hebben. Toch bood 
het Nederlandse leger meer weerstand dan de Duitsers verwacht hadden. 
Bij de Afsluitdijk en bij de Utrechtse Grebbeberg werd hevig gevochten. Op 
14 mei 1940 lieten Duitse vliegtuigen hun bommen op het centrum van 
Rotterdam vallen. De binnenstad ging in vlammen op. Er waren bijna 900 
doden en ongeveer 80.000 mensen werden dakloos. Omdat Duitsland had 
gedreigd om ook andere grote steden te bombarderen, gaf Nederland zich 
op 15 mei 1940 over aan Duitsland. Dit wordt ook wel capitulatie genoemd. 
Nederland was vanaf dit moment bezet gebied en zou vijf jaar moeten 
wachten op de bevrijding. Dankzij de geallieerden werd het zuiden van 
Nederland in het najaar van 1944 bevrijd. De rest van Nederland werd in 
1945 bevrijd. De geallieerden waren de landen die samen tegen Duitsland 
vochten: Engeland, Amerika, Canada en Rusland. Voor de bevrijding van de 
gemeente Stadskanaal speelde met name een militaire eenheid van Polen 
een belangrijke rol. Op 5 mei 1945 capituleerde de Duitse bezettingsmacht 
in Nederland.
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Bedankbriefje voor opvang evacuees. 

4



Hoofdstuk 1: Dagelijks leven

Schaarste  
De Duitse bezetting leek in het begin 
van de oorlog mee te vallen. De Duitsers 
gedroegen zich netjes en de gevangen 
genomen Nederlandse soldaten werden 
vrijgelaten. Zo wilden de Duitsers laten 
zien dat ze niet vijandelijk waren. Ze 
probeerden de Nederlanders voor zich te 
winnen, zodat ze zich een zouden voelen 
met het Duitse Rijk. Maar hoe langer de 
bezetting duurde, hoe meer het duidelijk werd dat de oorlog 
grote impact op het dagelijks leven had. Tijdens de bezetting 
nam bijvoorbeeld de schaarste toe: er ontstond een gebrek aan 
allerlei producten. Alles wat waarde had werd zo veel mogelijk 
naar Duitsland afgevoerd. Niet alleen voedsel maar bijvoorbeeld 
ook brandstof en benzine werden schaars. Steeds meer producten 
werden verdeeld via een distributiesysteem: producten kwamen 
‘op de bon’. Iedereen kreeg een stamkaart waarmee je bonnen 
op kon halen bij het distributiekantoor. Met de bonnen kon je 
levensmiddelen kopen, zoals brood, vlees en groente, maar ook 
textiel en brandstof. Als je boodschappen ging doen moest je 
dus geld en de goede bonnen meenemen. Hoe langer de oorlog 
duurde, hoe meer producten op de bon gingen. Omdat er voor 
heel veel producten geen grondstoffen meer waren, ging men 
over op surrogaatproducten. Surrogaat betekent “vervanging” 
of “nep”. Zo was er surrogaatkoffie. Dit was dus niet gemaakt 
van koffiebonen, maar van granen.  Er waren schoenen van 
karton, zeep van klei en ook aan het brood werd bijvoorbeeld 
aardappelmeel toegevoegd. Het oorlogsbrood was donker van 
kleur en smaakte klef en zurig. Mensen moesten vaak zelf ook 
creatief zijn en legden bijvoorbeeld een moestuin aan. Johannes 
Tillema uit Musselkanaal had zelf tabaksplanten in de tuin. Het 
was erg veel werk om er bruikbare tabak van te maken. Ook had hij achter 
het huis een paar keer illegaal een varken voor de slacht. Het varkenshok 
werd afgedekt met afhangende vloerkleden.

Opdrachten 
Vraag 1: 
Waarom werden Nederlandse soldaten aan het begin van de oorlog vrijgelaten?

Surrogaatproducten
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met tabaksplanten 
in de tuin
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Vraag 2: 
Waarom gingen producten in Nederland op de bon?

Vraag 3: 
Wat zijn surrogaatproducten? Noem een aantal voorbeelden.

School  
Kinderen moesten tijdens de oorlog gewoon naar school. 
Toch waren ook veel dingen daar anders geworden. 
Kinderen moesten verplicht Duitse les krijgen en 
sommige lesboeken mochten niet meer worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld als er iets slechts over Duitsers gezegd werd 
of als koningin Wilhelmina werd genoemd werd. Als er 
nieuwe leraren aangesteld moesten worden, kregen 
NSB-ers vaak voorrang. Zij zouden de kinderen dan al op 
jonge leeftijd kunnen vertellen hoe goed Hitler was als 
leider van het Duitse Rijk. In de laatste oorlogswinter van 

1944-1945 moesten veel scholen sluiten vanwege de kou en een  tekort 
aan brandstof. In de gemeente Stadskanaal werden scholen ook meerdere 
keren gevorderd. Dat hield in dat de schoolgebouwen voor iets anders 
werden gebruikt. De kinderen konden dan niet naar school. In de Hoogere 
Burgerschool in Stadskanaal (later Ubbo Emmius) werden bijvoorbeeld 
tijdens de oorlog evacué-kinderen opgevangen. En zelfs NSB-vluchtelingen 
uit het zuiden van Nederland moesten hier overnachten.

Opdrachten  
Vraag 4: 
Noem drie dingen die veranderden op school tijdens de oorlog.

Nieuwe maatregelen  
Er kwamen steeds meer nieuwe maatregelen. Zo was er bijvoorbeeld een 
avondklok. Dit werd ook wel ‘spertijd’ genoemd. Vanaf acht uur ’s avonds 
mocht je niet meer op straat komen, tenzij je daarvoor een speciale vrijstelling 
had. Ook werd in 1941 het persoonsbewijs ingevoerd. Iedere Nederlander 
vanaf vijftien jaar moest zo’n identiteitsbewijs, voorzien van pasfoto en 
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vingerafdruk, bij zich dragen. De gegevens 
stonden genoteerd in het bevolkingsregister 
op het gemeentehuis. Door het persoonsbewijs 
kregen de Duitsers meer mogelijkheden om 
mensen op te sporen. Tijdens de oorlog werden 
ook veel dingen gevorderd voor gebruik door de 
Duitsers. Er moest metaal ingeleverd worden voor 
het maken van wapens. Zo lieten de bezetters 
ook de torenklokken uit de kerken van Onstwedde halen, 
zodat deze konden worden omgesmolten. Fietsen werden 
ook gevorderd. De meeste mensen hadden nog geen auto 
in die tijd, dus de fiets was een belangrijk vervoermiddel. 
Sommige mensen konden een speciale vrijstelling krijgen 
en mochten dan hun fiets houden. De Duitsers gingen ook 
bepalen wat wel en niet in de kranten geschreven mocht 
worden en wat er op de radio mocht worden gezegd. Er 
mocht alleen maar positief nieuws over de Duitsers verteld 
worden. Een Duitse nederlaag van het Duitse leger mocht 
niet worden verspreid via de media. Uiteindelijk moesten 
in 1943 ook alle radio’s ingeleverd worden, omdat de 
Duitsers bang waren dat mensen in het geheim naar 
Radio Oranje zouden luisteren. Dat was een Nederlandse 
radiozender uit Engeland die nieuws meedeelde over de 
nederlagen van Duitsland en geheime berichten doorgaf 
aan het verzet in Nederland. Als je je radio toch hield kon 
je hiervoor streng gestraft worden.

Opdrachten  
Vraag 5: 
Wat hield de Spertijd in?

Vraag 6: 
Waarom werden de klokken uit de torens van de kerken in Onstwedde 
gehaald?

Vraag 7: 
Hoe belangrijk was een radio voor de mensen in de oorlog?

Persoonsbewijs

Vrijstelling rijwiel 
meneer Lukkien
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Arbeidsinzet  
In de loop van de oorlog was er in Duitsland een enorm tekort aan 
arbeiders. Veel Duitsers zaten in het leger en er waren veel mannen 
nodig in de oorlogsindustrie. De Duitsers probeerden arbeiders uit 
Nederland te halen. Weinig mensen wilden vrijwillig in Duitsland 
werken en daarom werd het verplicht gemaakt. In mei 1943 moesten 
alle mannen van 18 tot 35 jaar zich melden voor de ‘Arbeidsinzet’. 
Veel mannen wilden dit niet. Ze doken onder of ze zorgden ervoor 
dat ze een vrijstelling kregen. Keuringsartsen en ambtenaren hielpen 
om zo’n vrijstelling te regelen. Ze verklaarden dat iemand ziek was 
of dat iemand thuis onmisbaar was. Boeren waren bijvoorbeeld 
belangrijk voor de voedselvoorziening en konden een vrijstelling 
voor de tewerkstelling krijgen. In 1944 werd de ‘totale arbeidsinzet’ 
afgekondigd. Mannen van 16 tot 40 jaar konden nu worden opgepakt 
om voor de Duitsers te werken. In september 1944 werd een grote 
groep mannen uit Onstwedde gearresteerd. Ze kwamen terecht op 
Helgoland, een rotseiland in de noordelijke Noordzee. Daar moesten 
ze als dwangarbeider heel zwaar werk doen bij het verstevigen van 

bunkers. Dwangarbeiders hadden het moeilijk: 
de barakken waar zij in woonden waren klein, 
overvol en vies. Het eten was onvoldoende en van 
slechte kwaliteit. Ook werkten dwangarbeiders 
vaak op plekken die werden gebombardeerd 
door de geallieerden.

Opdrachten  
Vraag 8: 
Waarom werden mannen verplicht om in 
Duitsland te werken?

Vraag 9: 
Waarom kregen bijvoorbeeld boeren een vrijstelling voor de Arbeidsinzet?

Vraag 10: 
Waarom denk je dat veel mannen onderdoken? En waarom denk je dat 
anderen zich toch aanmeldden voor werk in Duitsland?

Affiche oproep 
Arbeidsinzet 

Mannen en jongens 
tijdens graanoogst 
met helemaal rechts 
onderduiker Henk 
Wiersema, 1942-1943.
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Luchtoorlog  
Geallieerde vliegtuigen vlogen tijdens de oorlog 
over Noord-Nederland om fabrieken en steden in 
Duitsland te bombarderen. Om te voorkomen dat de 
piloten makkelijk de weg zouden kunnen vinden over 
Nederland, kondigde de Duitse bezetter in Nederland 
een verplichte verduistering af. De straatverlichting 
bleef uit en  huizen mochten geen kiertje licht laten 
zien zijn. In 1942 maakte de gemeente Stadskanaal 
voor de eerste keer de gevolgen van de luchtoorlog 
mee. In de nacht van 13 op 14 september waren 
in Engeland vliegtuigen opgestegen om een luchtaanval te doen op de 
Duitse havenstad Bremen. Ergens boven Noord-Nederland troffen ze 
Duitse vliegtuigen en luchtafweergeschut. Een bommenwerper vloog na 
een treffer in brand en vloog laag over Stadskanaal. Het toestel stortte 
uiteindelijk neer aan de Molenwijk. Meerdere huizen 
vlogen in brand. Twee van de vier bemanningsleden, 
Roman Grabek en George Coldron, kwamen om het 
leven. De andere twee bemanningsleden werden 
door de Duitsers opgepakt en bleven tot het eind 
van de oorlog gevangen in een krijgsgevangenkamp. 
Daarna is het nog meerdere keren voorgekomen 
dat zowel geallieerde, als ook Duitse vliegtuigen 
neerstortten in de omgeving van Stadskanaal. Ook 
zijn er een aantal keren bommen. Bij Mussel vielen 
op 20 december 1943 een aantal bommen. Daarbij 
werd het huis van de familie Jager weggevaagd. Er 
vielen twee doden en enkele gewonden. Op 11 januari 1944 om twaalf uur 
’s middags werd ook Musselkanaal getroffen door 36 bommen van een 
Amerikaanse bommenwerper die vluchtte voor een Duits jachtvliegtuig. 
Een deel van de bommen trof de aardappelmeelfabriek, waardoor tien 
werknemers om het leven kwamen.

Opdrachten  
Vraag 11: 
Waarom was er verplichte verduistering in bezet 
Nederland?

Vraag 12: 
Hoe kwam het dat er wel eens bommen op de 
gemeente vielen tijdens de oorlog?

Condensstrepen van 
Engelse vliegtuigen 
in de lucht. Foto 
genomen in 
Stadskanaal

Links: portret Grabek
Rechts: portret Coldron

Aardappelmeelfabriek 
“Musselkanaal en 
Omstreken”
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Evacuees  
Al in 1940 werd de gemeente Stadskanaal 
gevraagd om kinderen voor een aantal weken 
tot een aantal maanden op te vangen. Het ging 
voornamelijk om kinderen uit Rotterdam. Veel 
van deze kinderen hadden het bombardement 
van Rotterdam meegemaakt en leefden in 
moeilijke omstandigheden. Gezinnen woonden in 
noodwoningen en de kinderen konden niet naar 
school. De bedoeling was dat de kinderen een tijdje 
tot rust konden komen. Daarna kwam jaarlijks de 
vraag om deze kinderen vakantie te geven. In het 
laatste jaar van de oorlog veranderde echter het 

doel van de kinderuitzendingen. In de winter van 
1944 op 1945 brak namelijk de hongerwinter aan. Er 
was een groot gebrek aan eten en brandstof. Vooral 
in de steden in het westen van Nederland was grote 
hongersnood. In het noorden en oosten van het land 
was nog wel voldoende te eten. Er  werd door de 
gezamenlijke kerken een plan gemaakt om 50.000 
hongerkinderen uit het westen onder te brengen in 
de noordelijke provincies. Kinderen kwamen met de 
trein aan in Stadskanaal. Vanaf het stationnetje aan 
de Stationslaan liepen ze naar de Hoogere Burger 
School, het huidige Ubbo Emmius. Daar werden ze 
een nacht ondergebracht en sliepen ze in het stro. 
Daarna werden ze over  verschillende pleeggezinnen 

verdeeld. Veel families uit de omgeving werkten mee door de kinderen 
onderdak en goed voedsel te geven. De kinderen hadden natuurlijk wel 
heimwee, maar velen waren toch al snel onderdeel van het gezin en maakten 
vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. In hun brieven naar huis spraken ze 
soms uitgebreid over het eten dat ze in Stadskanaal kregen. Sommige van 
de kinderen maakten de bevrijding mee in Stadskanaal en keerden pas rond 
juli 1945 terug naar hun ouders in het westen.

Opdrachten  
Vraag 13: 
Waarom werden Rotterdamse kinderen in de eerste oorlogsjaren naar 
Stadskanaal gestuurd?

Vraag 14: 
Waarom werden tijdens de hongerwinter kinderen naar Stadskanaal gebracht? 

Bombardement 
Rotterdam

Hoogere Burgerschool 
Stadskanaal
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Hoofdstuk 2: Collaboratie

De opkomst van Hitler en nazi-Duitsland  
In de jaren 1920 en 1930 ging het slecht met Duitsland. 
Door de nederlaag van de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) was Duitsland heel arm geworden en veel 
mensen waren werkloos. Adolf Hitler beloofde met 
zijn politieke partij, de Nationaalsocialistische Duitse 
Arbeiderspartij (NSDAP), dat hij van Duitsland weer 
een rijk en sterk land zou maken. De leden van de partij 
heetten nazi’s. In 1933 werd Hitler verkozen tot leider 
van Duitsland. Hij zorgde dat er weer genoeg te eten 
was, legde snelwegen aan en bouwde een groot en sterk 
leger. Alleen Hitler bepaalde nog wat er in Duitsland gebeurde; hij werd 
een dictator. Volgens hem was het Germaanse ras het beste en hadden ze 
niet genoeg leefruimte. Duitsland moest groter worden, dus begon Hitler 
andere landen te veroveren.

Opdrachten  
Vraag 15: 
Wat is een dictator?

Vraag 16: 
Waarom kwam Adolf Hitler aan de macht?

De Nationaal Socialistische Beweging (NSB) 
in Nederland  
In de Tweede Wereldoorlog waren er ook 
veel Nederlanders die met de Duitse bezetter 
samenwerkten. Een ander woord voor samenwerken 
met de vijand is ‘collaboratie’. Iemand die met 
de vijand samenwerkt wordt  een collaborateur 
genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten 
collaborateurs vrijwillig mee aan de vervolging van 
onder andere joden, verraadden onderduikers en 
verzetsorganisaties of traden vrijwillig toe tot het 
Duitse leger. In Nederland bestond sinds 1931 de 
politieke partij van de NSB, de Nationaal Socialistische 

Duitse officieren in 
Musselkanaal,  
1940-1945

Opening districtshuis 
van de NSB in 
Stadskanaal.
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Groepsfoto van acht 
mannen in uniform. 
In het midden Mussert 
met links van hem 
Jacob Maarsingh.

Beweging. Anton Mussert was de leider van deze partij. 
De NSB voelde zich verbonden met de ideeën van nazi-
Duitsland. In de oorlog was het dan ook de enige politieke 
partij in Nederland die niet verboden was. De NSB hield 
grote massabijeenkomsten en optochten met vlaggen, 
vaandels, trommels en insignes. Op 3 mei 1941 bracht 
NSB-leider Anton Mussert een bezoek aan Stadskanaal. Hij 
opende daar het NSB-kringhuis aan de Hoofdkade. Er waren 
veel belangrijke NSB-ers en Duitse bezetters aanwezig. 
’s Middags ging Mussert naar een sportterrein waar hij 
een toespraak hield. Daarna was er een marsoptocht van 
de Jeugdstorm voor Hotel Dopper. De Jeugdstorm was 
voor jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar en was door 
de NSB opgericht. Zij werden, net als Duitse kinderen in 
de Hitlerjeugd, opgevoed om Hitler en zijn nazi-ideeën te 
bewonderen en te gehoorzamen. Ook werd er veel samen 
gesport en werden er optochten gehouden.

Opdrachten  
Vraag 17: 
Wat is een collaborateur? 

Vraag 18: 
Waarom denk je dat jeugdgroepen als de Jeugdstorm werden opgericht?

Gemachtigde voor Noord-Nederland  
Jacob Maarsingh was een herenboer in Stadskanaal. Hij woonde in een villa, 

genaamd Huize ter Marse.  Maarsingh werd in 1933 lid 
van de NSB en vertegenwoordigde ontevreden Groningse 
en Drentse kleine boeren, die te lijden hadden van de 
economische depressie. Veel mensen hadden groot respect 
voor Maarsingh en hij werd beschouwd als een leider in 
de gemeente. Het hoge aantal NSB’ers in de gemeente zou 
daarmee te maken kunnen hebben. De inval van Duitsland 
in Nederland zag Maarsingh als een bevrijding. Nu zouden 
dingen echt gaan veranderen. In juni 1940 werd Jacob 
Maarsingh door Mussert benoemd tot gemachtigde van 
de NSB voor Noord-Nederland. Dit betekende dat hij bij 
veel belangrijke bijeenkomsten moest zijn en dat hij een 

Jeugdstorm parade 
voor Hotel Dopper
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stem had bij de benoeming van (NSB-)burgemeesters. Hoewel Maarsingh 
dus een belangrijk NSB-er was, heeft hij nooit onderduikers verraden, 
terwijl hij waarschijnlijk op de hoogte moet zijn geweest van een aantal 
schuilplaatsen. Maar hij was ook zeker niet bereid mensen te helpen die 
verdacht werden van verzet. Na de bevrijding werd Maarsingh ervan 
verdacht betrokken te zijn geweest bij het maken van gijzelaarslijsten. En 
ook dat hij de Sicherheitsdienst (SD), de geheime Duitse politie, zou hebben 
geholpen. Dit heeft hij altijd ontkend. Op 10 juni 1948 deed een rechter 
uitspraak over zijn oorlogsdaden. Maarsingh werd tot 17 juli 1948 gevangen 
gezet. Daarna werd hij vrijgelaten.

Opdrachten  
Vraag 19: 
In hoeverre was Jacob Maarsingh een collaborateur? Waarom wel of waarom 
niet?

NSB – burgemeester  
Aan het begin van de oorlog mocht de zittende 
burgemeester van de gemeente Onstwedde, Karel 
Gerrits, aanblijven. Het was voor burgemeesters 
in de oorlog een lastig dilemma: ontslag nemen 
zodat je niet met Duitsers hoefde samen te werken, 
of burgemeester blijven om toch nog wat invloed 
op het bestuur van de gemeente te hebben? Ook 
burgemeester Gerrits kreeg bevelen die hij niet 
wilde opvolgen. In 1943 weigerde hij om mee te 
werken aan het maken van lijsten van mannen die in 
Duitsland tewerkgesteld moesten worden. Ook had 
hij meerdere keren geweigerd aanwezig te zijn bij 
bijeenkomsten met hoge NSB-ers, zoals bijvoorbeeld 
het bezoek van Mussert. Burgemeester Gerrits werd ontslagen en zelfs ter 
dood veroordeeld. Uiteindelijk werd hij niet doodgeschoten, maar moest hij 
wel de gemeente verlaten. In zijn plaats kwam er een NSB-burgemeester: 
meneer Fransema. Hij werd door de bevolking ADAREA genoemd naar de 
voorletters van zijn vele voornamen. Hij was al sinds 1933 lid van de NSB en 
had zelfs bij het Duitse leger gediend, de Wehrmacht. Fransema stelde zich 
op als een echte collaborateur. Hij dwong zijn ambtenaren om mee te werken 
aan de maatregelen van de bezetter. In zijn dagboek beklaagde hij zich 
over het gebrek aan medewerking in Stadskanaal. Het gemeentepersoneel 
werkte slechts onder druk mee en het politiekorps was, volgens hem, zeer 
onbetrouwbaar. Hij werkte ook zelf actief mee aan het opstellen van lijsten 
van mensen die opgepakt moesten worden bij een geallieerde invasie. Na de 
oorlog werd hij door een rechter veroordeeld tot acht jaar gevangenschap.

Burgemeester 
A.D.A.R.E.A. 
Fransema, 
Gemachtigde 
Jacob Maarsingh. 
‘Installatie van den 
Burgemeester van 
Onstwedde.’
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Opdrachten  
Vraag 20: 
Met welk dilemma kreeg burgemeester Gerrits te maken?

Vraag 21: 
Wat veranderde er toen Fransema burgemeester werd?

Sicherheitsdienst (SD)  
De Sicherheitsdienst (SD) was de geheime politie 
van de Duitsers. Dit was een gevaarlijke organisatie, 
die uit zowel Nederlanders als Duitsers bestond. 
De SD had een hoofdkwartier aan de Grote Markt 
in Groningen. Dit was het beruchte Scholtenhuis, 
dat door de bevolking ook wel het voorportaal 
van de hel genoemd werd. Wanneer je door de 
SD werd gearresteerd, moest je bang zijn voor je 
leven. Op de zolder van het Scholtenhuis werden 
gevangenen opgesloten en een verdieping lager 
vonden verhoren plaats. Mensen werden tijdens 

de verhoren vreselijk gemarteld. Veel mensen eindigden daarna in een 
concentratiekamp of werden doodgeschoten. Ook mannen en vrouwen uit 
het verzet in Stadskanaal kwamen in het Scholtenhuis terecht. De SD had 
ook een SD-bureau in Hotel Dopper in Stadskanaal.

Opdrachten  
Vraag 22: 
Waarom was het Scholtenhuis in de stad Groningen berucht?

Scholtenhuis
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Jan Alssema  
Een van de grootste collaborateurs van Stadskanaal was Jan Alssema. Hij 
werd ook wel ‘de Schrik van de Veenkoloniën’ genoemd. Hij was sinds 1935 
lid van de NSB. Tot halverwege 1942 merkte de gemeente Stadskanaal nog 
weinig van hem. De fanatieke inzet van Alssema begon na de April-Mei 
staking in 1943. Het NSB-kringhuis aan de Hoofdkade werd toen met stenen 
bekogeld, terwijl Alssema daar aanwezig was. De NSB’ers waren woedend. 
Tegen de avond reden de Duitsers met overvalwagens Stadskanaal binnen. 
Alssema hielp mee om de huizen van de daders aan te wijzen. Veel mannen 
werd gearresteerd en een aantal mannen werd zwaar mishandeld. Op 
de adressen waar de mannen niet aanwezig waren, arresteerde Alssema 
de echtgenotes. Vanaf dat moment hield Alssema zich bezig met een 
zogeheten ‘mensenjacht’ in de gehele Kanaalstreek. Hij ging gekleed in een 
Duits uniform en reed in een bestelwagen die in de kleuren van het Duitse 
leger geverfd was. Aan het eind van 1943 kwam Alssema in contact met de 
SD in het Scholtenhuis te Groningen. Hij leerde er de SD’er  Robert Lehnhoff 
kennen, die ook wel bekend stond als ‘de beul van Groningen’. Alssema ging 
onder Duitse leiding meedoen aan razzia’s. Dat zijn klopjachten op mensen. 
Later organiseerde Alssema ook zelf razzia’s. Hij was zeer fanatiek. Vele 
tientallen mensen werden door hem gearresteerd. Ook was hij betrokken 
bij de dood van enkelen mensen uit de gemeente. Alssema spande zich tot 
het einde van de bezettingstijd in om mensen van het verzet op te sporen 
en te verraden. Tijdens de bevrijding, in april 1945, vluchtte Alssema met 
een aantal SD–kopstukken naar Schiermonnikoog. Pas enkele weken na de 
bevrijding werd hij gearresteerd. Tijdens het proces van Alssema uitte hij 
geen woord van spijt of schaamte. Jan Alssema werd vanwege zijn daden 
tijdens de oorlog ter dood veroordeeld, maar uiteindelijk is die straf niet 
uitgevoerd en heeft hij  gevangen gezeten.

Opdrachten  
Vraag 23: 
Waarom werd Jan Alssema ‘de schrik van de Veenkoloniën’ genoemd?

Portret Jan Alssema 



16

Synagoge

Betaling aanmelding 
Joden

Hoofdstuk 3: Jodenvervolging

Joodse gemeente in Stadskanaal  
Stadskanaal had voor de oorlog een redelijk grote 
en bloeiende joodse gemeenschap. Bijna alle 
leden waren werkzaam als slager of veehandelaar. 
Ze hadden daardoor vaak ook goede contacten 
met de rest van de omgeving. Aan de Hoofdstraat 
in Stadskanaal stond de joodse synagoge. Het 
aantal kinderen in de gemeente was zo groot dat 
er door twee leraren joodse les werd gegeven.  In 
de jaren dertig vestigde zich ook nog een aantal 
joodse vluchtelingen in de gemeente. Ze waren uit 
Duitsland gevlucht, omdat Hitler door middel van 

propaganda de haat tegen de joden aanwakkerde en hen de schuld gaf van 
de economische ellende. Geweld en maatregelen tegen joden namen steeds 
meer toe. Aan het begin van de oorlog, in 1940, woonden er ongeveer 160 
joden in Stadskanaal en de omliggende dorpen.

Opdrachten  
Vraag 24: 
Waarom kwamen joodse vluchtelingen uit Duitsland asiel vragen in 
Nederland?

Registratie  
In januari 1941 moesten alle joden zich aanmelden bij hun 
gemeente voor registratie. Dat wil zeggen dat er in de officiële 
administratie kwam te staan dat ze joods waren. De joden werden 
verplicht zelf een registratieformulier in te vullen. Daarbij moesten 
ze ook nog betalen voor de verwerking in het bevolkingsregister. 
Bijna iedereen gehoorzaamde. Want wat zou er gebeuren als je 
weigerde? Sommige mensen probeerden er nog onderuit te komen 
door te beweren dat ze niet volledig joods waren. De registratie 
van joden maakte het de Duitsers makkelijker om de latere anti-
joodse maatregelen uit te voeren. De burgemeester van Onstwedde 
stuurde 163 aanmeldingsformulieren van joodse inwoners op.

Opdrachten  
Vraag 25: 
Waarom moesten joden zich laten registeren tijdens de Duitse 
bezetting?
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Anti-joodse maatregelen  
Vervolgens kwamen er veel maatregelen die bedoeld waren het leven 
voor joden moeilijk te maken en hen verder van andere Nederlanders 
te isoleren. Openbare gelegenheden werden verboden voor joden. Ze 
mochten niet meer naar de bioscoop, bibliotheek, zwembad of naar het 
park. Overal verschenen bordjes met de tekst ‘Voor Joden verboden’. Het 
feit dat joden ook niet meer naar de markt en veilingen mochten, zorgde 
ervoor dat het dus ook heel moeilijk werd om geld te verdienen in 
Stadskanaal, omdat bijna iedereen in de veehandel zat. Joden moesten 
ook veel eerder dan niet-joden hun radio en fietsen inleveren. Vanaf eind 
april 1942 moesten alle joden vanaf zes jaar oud een gele Jodenster dragen. 
Elke jood was verplicht de ster goed zichtbaar op zijn of haar kleding te 
dragen. Veel Joden vonden dit erg vernederend.  Ze moesten de sterren 
zelf kopen: ze kosten vier cent per stuk én voor vier sterren moest je ook een 
distributiebon inleveren. In het persoonsbewijs 
werd een grote  J  gestempeld. Joodse kinderen 
mochten vanaf 1 september 1941 ook niet meer 
gewoon naar school met andere Nederlandse 
kinderen. Ze werden van school verwijderd en 
moesten op een aparte joodse school les krijgen. 
Aan de Molenwijk in Stadskanaal werd een 
gebouw gehuurd waar 31 joodse kinderen in 
1942 les kregen. Maar al in oktober van datzelfde 
jaar waren er bijna geen joodse kinderen meer 
om les aan te geven. Ze waren al gedeporteerd 
en de school werd opgeheven.

Opdrachten  
Vraag 26: 
Noem twee anti-joodse maatregelen die door de Duitse bezetter werden 
ingevoerd. 

Vraag 27: 
Waarom voerde de Duitse bezetter deze maatregelen in?

“Tewerkstelling”  
In juni 1942 kreeg de burgemeester van Onstwedde het bevel een lijst op 
te stellen van alle joden uit de gemeente. Er werd gezegd dat de joden naar 
werkkampen zouden gaan in Duitsland. Nederlandse gemeenteveldwachters 

Bordje voor Joden 
verboden

Herman Jozep met 
zijn vrouw Carolina 
Jozep-de Jonge en 
hun twee kinderen.
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hadden de taak om persoonlijk aan de betreffende 
mensen mee te delen dat ze zich moesten laten 
keuren voor tewerkstelling. Na de keuring kwam begin 
augustus de oproep voor de mannen om zich in kamp 
Westerbork voor tewerkstelling te melden. Degenen 
die niet onderdoken, gingen ‘vrijwillig’ naar het kamp 
of wachtten thuis totdat ze opgehaald zouden worden. 
De mannen vertrokken op 19 augustus 1942 vanaf het 
hoofdstation in Stadskanaal naar Westerbork. Zes weken 
later volgden de vrouwen en kinderen. De niet-joodse 
bevolking keek machteloos toe hoe mensen in rijen bij 
het station stonden, bepakt en bezakt met hun bagage. 
De joden die nog niet in aanmerking waren gekomen 

voor tewerkstelling werden niet lang daarna ook allemaal opgepakt en naar 
kamp Westerbork gebracht.

Opdrachten  
Vraag 28: 
Waarom werd joden voorgehouden dat ze in het kader van de Arbeidsinzet 
in Duitsland zouden gaan werken?

Deportatie  
Halverwege 1942 werd kamp Westerbork een doorgangskamp. 
Dat betekende dat dit kamp een verzamelplek werd voor 
alle joden uit het hele land. Elke week vertrok vanuit kamp 
Westerbork op dinsdag een goederentrein richting het oosten, 
met aan boord duizend of soms zelfs drieduizend mensen. 
De eindbestemming was in de meeste gevallen Auschwitz of 
Sobibor. Dit waren vernietigingskampen, speciaal gebouwd 
om joden te vermoorden. De systematische moord op de 
in totaal zes miljoen joden wordt ook wel de Holocaust 
genoemd (dit betekent “brandoffer”). In het Hebreeuws wordt 

het de Shoah genoemd (dit betekent “vernietiging” of “ramp”). Van de 
gedeporteerde joden uit de gemeente Stadskanaal kwamen de meesten al in 
1942 of 1943 om het leven in de vernietigingskampen. Slechts twee mensen 
keerden terug van deportatie: Marga Menkel en Jacques Opdenberg.

Opdrachten  
Vraag 29: 
Wat wordt verstaan onder de Holocaust / Shoah?

Station Stadskanaal 

Transportlijst
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Kampoverlevende: Marga Menkel  
De familie Menkel bestond uit joodse vluchtelingen 
uit Duitsland, die aan de Luringstraat in Onstwedde 
kwamen te wonen. Ze hadden hun geld en bezittingen 
in het Duitse plaatsje Leer achter moeten laten en 
kwamen berooid in Nederland aan. Hier moest vader 
Karl Menkel zwaar werk doen om een paar centen te 
verdienen. Nederland leek in elk geval veilig. Totdat 
de Duitsers Nederland bezetten en ook hier de joden 
werden vervolgd. Vader Menkel en zoon Herbert deden 
meerdere pogingen om een onderduikadres te vinden. 
Maar niemand kon of wilde de familie opvangen. 
Op 13 november 1942, de verjaardag van moeder Menkel, werd Marga 
Menkel samen met haar ouders en broer opgepakt. Vader schikte zich in 
zijn arrestatie: hij gooide voor vertrek zijn revolver in het vuilnisvat. Hij had 
het aangeschaft ter bescherming, maar hij durfde het uiteindelijk niet te 
gebruiken. De familie bleef nog vrij lang in kamp Westerbork, maar ging 
uiteindelijk toch op transport naar het concentratiekamp Theresienstadt 
in het huidige Tsjechië. Daar zag Marga haar familie voor het laatst, want 
Marga werd gedeporteerd naar Auschwitz. Wonder boven wonder werd ze 
van daaruit naar Dresden gestuurd en toen de Duitsers voor het Russische 
leger vluchtten, kwam Marga weer in Theresienstadt. Ze was de enige van 
het gezin die de oorlog overleefde. In 1945 kwam ze met de geallieerde 
troepen terug in Groningen. In Stadskanaal ontmoette ze kort na de oorlog 
Jacques Opdenberg, de broer van haar omgekomen vriend. Jacques had 
evenals Marga, de oorlog overleefd, maar was zijn vrouw en kinderen 
verloren. Marga en Jacques trouwden met elkaar en samen konden ze weer 
een nieuw bestaan opbouwen, eerst in Stadskanaal en later in Rotterdam. 
De verschrikkelijke dingen die Marga had meegemaakt, bleven haar bij voor 
de rest van haar leven.

Opdrachten  
Vraag 30: 
Wat denk je dat de reden is dat de familie Menkel geen onderduikadres kon 
vinden?

Stadskanaalster Achterhuis   
Slechts een klein aantal joden uit Stadskanaal overleefde  de oorlog door 
onder te duiken. Een heel bijzonder onderduikplek was het Stadskanaalster 
Achterhuis. Aan de Kromme Wijk in Stadskanaal stond een klein boerderijtje. 
Hier woonden Willem en Hindertje Drenth, samen  met hun twee dochters, 
Lammigje en Fennie. In augustus 1942 kwam de eerste joodse onderduiker 
bij de familie Drenth en al spoedig volgden zijn vrouw en kinderen. Maar 

Familie Menkel
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daar bleef het niet bij. Na verloop van tijd woonden 
er dertien joodse onderduikers in de voorkamer 
van het boerderijtje. Er werd geleefd volgens 
strikte regels om ontdekking te voorkomen. Begin 
1943 nam de zestienjarige Lammigje een baantje 
als typiste bij het Kringhuis van de NSB. Haar 
ouders dachten dat dit een goede dekmantel zou 
zijn. Hierdoor werd Lammigje in het dorp gezien 
als collaborateur. Vanwege deze verdenkingen 
werd ze een aantal keer mishandeld. Pas in mei 
1943 kreeg vader Drenth via een contact extra 
bonkaarten. Tot die tijd hadden ze samen met alle 
onderduikers geleefd op vier bonkaarten, plus 
wat ze erbij konden ‘scharrelen’ qua voedsel. Met 
de extra bonkaarten ging Lammigje voortdurend 

op pad om etenswaren en andere spullen te halen. Ze moest ver fietsen, 
want het was levensgevaarlijk telkens in dezelfde winkels met een 
verdachte hoeveelheid bonnen te komen. Op 10 december 1944 kreeg 
Lammigje een dochter met de joodse onderduiker Bennie Kosses. In de 
omgeving werd gedacht dat de nieuwe baby een “moffenkind” was en 
dat de vader een NSB-er van kantoor was. Na de bevrijding was iedereen 
vol ongeloof toen ze alle onderduikers uit het boerderijtje zagen komen. 
In de laatste oorlogsmaanden waren er nog twee uit Duitsland gevluchte 
dwangarbeiders en een gedeserteerde Oostenrijkse soldaat bijgekomen. 
Gedurende de oorlog was het motto elke keer geweest: “Die moet er ook 
maar bij, dan schuiven we nog maar wat meer in.”

Opdrachten  
Vraag 31: 
Waarom ging Lammigje Drenth in het NSB-kringhuis werken?

Vraag 32: 
Hoe denk je dat het was om in de voorkamer van het Stadskanaalster 
Achterhuis te leven? Aan wat voor regels moesten de onderduikers zich 
houden denk je?

Vraag 33: 
Waarom denk je dat de familie Drenth zoveel onderduikers in huis opnam?

Trouwfoto Lammigje 
en Bennie, met alle 
onderduikers, 
8 mei 1945. 
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Hoofdstuk 4: Verzet

Cornelis Hoving  
De meerderheid van de Nederlanders probeerde hun leven zo onopvallend 
mogelijk te leiden en niks te doen wat de Duitsers verboden hadden. Toch 
was er een klein deel dat in verzet kwam tegen de bezetter. Een van de eersten 
die in verzet kwam was Cornelis Hoving. Hij was gymnastiekleraar aan de HBS 
in Stadskanaal. Hij was al snel na de Duitse inval commandant van de OD, de 
Ordedienst. De OD trof voorbereidingen om in de laatste fase van de oorlog 
mee te kunnen vechten. Hoving was ook actief bij de Inlichtingendienst, die 
informatie verzamelde voor de Nederlandse regering in Engeland. Daarnaast 
hielp hij onderduikers. Het echtpaar Hoving had zelf een jaar lang een Joodse 
onderduikster in huis. Toen het niet meer veilig voor het meisje was, vonden 
ze een andere plek voor haar. Ze hadden wapens onder de vloer verborgen 
en zorgden voor de verspreiding van illegale krantjes. Ook de vrouw van 
Cornelis Hoving, Cornelia, was nauw betrokken bij het verzet. Ze deed veel 
koeriersterwerk en bracht verkleed als jongen allerlei pakjes en berichten 
rond. Toen haar man moest onderduiken, is zij ook meerdere keren 
door Alssema verhoord. Cornelis Hoving ging tijdens zijn onderduik in 
de stad Groningen in het verzet werken onder de schuilnaam Eefting. 
Op 23 september 1944 belde Hoving aan bij een huis in Groningen 
waar net iemand van de OD gearresteerd was en liep recht in de armen 
van de Sicherheitsdienst. Na zijn arrestatie werd Hoving wekenlang in 
het Scholtenshuis vastgehouden, verhoord en gemarteld, zonder dat 
hij iets losliet. Daarna werd hij naar Westerbork overgebracht en op 12 
oktober 1944 met enkele andere verzetsmensen doodgeschoten.

Opdrachten  
Vraag 34: 
Wat voor soort verzetswerk deed Cornelis Hoving?

Vraag 35: 
Waarom gebruikte Cornelis Hoving een schuilnaam?

Illegale pers  
Makers en verspreiders van illegale kranten deden gevaarlijk werk. Het 
in bezit hebben van een enkel verzetskrantje was al erg riskant. Behalve 
gevaarlijk was het maken van zo’n krant ook buitengewoon lastig. Papier 

Portret  
Cornelis Hoving 

Rouwadvertentie
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en andere benodigdheden voor het maken van de 
krant waren schaars. Toch werden tijdens de oorlog 
1300 verschillende illegale krantjes gedrukt. Deze 
brachten nieuws over het verzet en de geallieerden en 
probeerden de Nederlanders moed in te spreken.  Bij 
drukkerij Eerelman aan de Hoofdstraat in Stadskanaal 
werd tijdens de oorlog de illegale krant Trouw gedrukt. 
Dit werd gedaan door de bedrijfsleider Huizinga en al 
het personeel. Van Frans Smid, die typograaf was bij 
Eerelman, is bekend dat hij ’s nachts krantjes drukte en 
daarna naar de afgesproken plaats bracht. Ze werden 
door verschillende mensen in de omgeving verspreid. 
Dit werd tot de bevrijding volgehouden.

Opdrachten  
Vraag 36: 
Denk je dat het belangrijk was voor mensen om in 
de oorlog via illegale krantjes nieuws te krijgen? 
Leg uit waarom.

Meistaking  
Op 1 mei 1943 vond er een grote landelijk staking plaats. Het was een 
protest tegen het bevel dat alle Nederlandse oud-militairen zich moesten 
melden om tewerkgesteld te worden in Duitsland. Als reactie op de staking 
kondigden de Duitsers het Politiestandrecht af. Dit betekende dat je zonder 
proces doodgeschoten kon worden als je verdacht werd van bijvoorbeeld 
werkweigering, wapenbezit of ander verzet. Tijdens de staking in Stadskanaal 
werden de ruiten van het NSB kringhuis ingegooid. Maar ook in Onstwedde 
en Musselkanaal werd geprotesteerd. In Onstwedde kwamen ’s ochtends 
vroeg al mensen bij elkaar. Enkelen stelden voor het verkeer rond het dorp 
te blokkeren. Ook trokken mannen de velden in om landarbeiders ervan 
te overtuigen dat ze het werk moesten neerleggen. Maar het duurde niet 
lang tot de Duitsers ingrepen. Om twee uur ’s middags raasde een Duitse 
overvalwagen over de weg naar Onstwedde. De stakende mannen lieten hun 
fietsen achter en vluchtten achter de huizen de velden in. Aan de rand van 
het veld vuurden de Duitsers met een mitrailleur op de vluchtelingen. Hierbij 
werd de 25-jarige landarbeider Harm Wessels in de rug geraakt. Omstanders 
probeerden hem nog naar het ziekenhuis in Winschoten te brengen, maar 
zij waren te laat. Hij overleed diezelfde dag nog.  In Musselkanaal was het op 
1 mei ook onrustig. Op de aardappelmeelfabriek werd het werk neergelegd 
en op het postkantoor werden zelfs de telefoondraden doorgeknipt. Bij de 
brug de IJzeren Klap verzamelden zich mensen, die beledigende dingen 
schreeuwden naar Duitsers en NSB’ers. Rond acht uur ’s avonds hielden de 

Drukkerij Eerelman 

Collectie krantjes 

Grietje Dekker
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Duitsers ook huis in Musselkanaal. Vanuit de overvalwagen werd er in het 
wilde weg geschoten op iedereen die zich op dat moment op straat bevond. 
Meerdere mensen raakten gewond. De 24-jarige Grietje Dekker werd in haar 
buik getroffen. Een dokter was er al snel bij en probeerde haar te helpen. 
Maar de Duitsers namen haar mee in de overvalwagen. Buiten het dorp 
stopten ze de auto en legden Grietje in de berm neer. Daar schoten ze haar 
een aantal keer door het hoofd. Haar lichaam namen ze mee en is nooit 
weer teruggevonden.

Opdrachten  
Vraag 37: 
Waarom brak de Meistaking uit?

Vraag 38: 
Wat was het politiestandrecht? En wat vind je van de reactie van de Duitsers 
op de staking?

Vraag 39: 
Vind je staken een goed middel om ergens tegen in verzet te komen?

Brandstichting Gemeentehuis  
In Stadskanaal is in 1943 in een maand tijd drie keer 
een poging gedaan om het Gemeentehuis in brand 
te steken. Het doel was om de bevolkingsregisters 
te vernietigen om zo het opsporen van mensen 
moeilijker te maken voor de Duitsers. Hier was iemand 
van het gemeentehuis bij betrokken. De gemeente 
architect Jacob Meinen plande de aanslag met een 
aantal leden van een knokploeg, KP de Hondsrug. Hij 
kon zelf niet bij de uitvoering zijn, omdat hij ook bij de 
brandweer betrokken was en dus niet onbereikbaar 
mocht wezen. Anders zou hij meteen verdacht zijn. 
Helaas mislukte de brandstichting drie keer. Elke keer merkten de bewakers 
op tijd dat er brand was of dat er een overval bezig was. Twee van de leden 
van de knokploeg kwamen uit Stadskanaal. Dat waren Johannes Vis en Anne 

Gemeentehuis 
Stadskanaal
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Rutgers. Ze waren allebei fel anti-Duits en staken dat niet onder 
stoelen of banken. Anne Rutgers had bijvoorbeeld de leiding bij 
het ingooien van de ramen van het NSB-kringhuis. De knokploeg 
had wel met succes het gemeentehuis van Exloo afgebrand. Een 
van de andere deelnemers aan die brandstichting werd helaas 
opgepakt, waardoor uiteindelijk ook Johannes Vis en Anne Rutgers 
gearresteerd werden. Op 20 september 1943 werden ze beide 
doodgeschoten te Witten bij Assen. Jacob Meinen besloot toen 
voor de zekerheid met zijn vrouw onder te duiken en vertrok naar 
het zuiden van het land en maakte daar de bevrijding mee.

Opdrachten  
Vraag 40: 
Waarom werd geprobeerd het gemeentehuis van Stadskanaal 
in brand te steken?

Overval op Postwagen  
Op 16 maart 1944 was er een posttransport, waarbij twee postbodes een 
handkar met dertien zakken naar het station moesten brengen. In de 
onderste vijf zakken zaten in het geheim allemaal bonkaarten. Toen de 
twee postbodes de Stationsbrug overgestoken waren, stopte er een kleine 
auto bij hen. Twee mannen stapten uit en zeiden controleurs van de P.T.T. te 
zijn en wilden de zakken controleren. De postbodes waren onder de indruk 
en lieten dit toe. Toen de controleurs de bonkaarten zagen, verweten ze 

de postbodes dat ze zo geen distributie-spullen 
mochten vervoeren. Ze wilden alles mee terug nemen 
naar het postkantoor. Een van de postbodes vroeg 
toen naar hun legitimatie, waarna de controleur een 
ingewikkeld Duits papier liet zien. De zaak leek wel 
in orde. De twee controleurs gooiden de zakken in 
de auto en reden weg. Maar in plaats van af te slaan 
naar het postkantoor, gingen ze de andere kant uit. 
De postbodes beseften dat ze door een verzetsgroep 
bestolen waren en belden de politie. Uit onderzoek 
bleek later dat de daders van tevoren goed op de 
hoogte waren geweest en waarschijnlijk een contact 
op het distributiekantoor hadden gehad.

Opdrachten  
Vraag 41: 
Waarom werd de postwagen in Stadskanaal overvallen?

Stationsbrug

Affiche 
bekendmaking ter 
dood veroordeling
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Vraag 42: 
Waarom denk je dat de verzetsmannen geen geweld gebruikten?

Dirk de Ruiter  
Vanaf oktober 1940 was Dirk de Ruiter werkzaam als marechaussee, 
waardoor hij ook dienst moest doen in Westerbork, waar toen nog Duitse 
joden woonden. Hij probeerde zoveel mogelijk joden te helpen, door buiten 
het kamp dingen te regelen en levensmiddelen mee naar binnen te nemen. 
Deze activiteiten bleven niet onopgemerkt en per 17 november 1942 kreeg 
hij ontslag vanwege “Jodenbegunstiging”. Een aantal maanden later werd 
hij ambtenaar op het distributiekantoor te Stadskanaal en sloot zich aan bij 
het verzet. Hij was degene die informatie had gegeven voor de overval op 
de postwagen. Toen hij begin 1944 een oproep kreeg voor tewerkstelling in 
Duitsland dook hij onder bij verzetsman Luken Riensema in Musselkanaal. 
In de nacht van 16 juni 1944 werd het huis omsingeld door een groep 
landwachters onder leiding van heerbanleider Buursma. Dirk de Ruiter lag 
boven te slapen. Beneden gekomen liet hij zijn valse persoonsbewijs zien. 
Maar NSB-burgemeester Fransema was ook aanwezig en herkende hem. 
Toen Buursma hem begon te fouilleren, trok Dirk de Ruiter een klein wapen 
en schoot hem neer. In de chaos wist hij het huis te ontvluchten. De dood van 
Buursma werd natuurlijk hoog opgenomen door de Duitsers. Er werd een 
klopjacht georganiseerd op de ‘terrorist’ met wel 1800 landwachters. Dirk 
de Ruiter kreeg vervolgens onderdak bij familie de Boer in Musselkanaal. 
Maar door verraad was de Landwacht in Onstwedde erachter gekomen dat 
er een verboden radio in huis was. Op 12 juli stonden de Landwachters weer 
voor de deur. Om huiszoeking te voorkomen werd de radio door de Boer 
tevoorschijn gehaald. Maar de landwachters trapten er niet in en wilden een 
gesloten kast openmaken. Plotseling sprong Dirk de Ruiter uit de kast en 
vuurde een aantal schoten af, waarbij hij een landwachter raakte. Hij gooide 
een stoel door het raam en sprong naar buiten. Maar daarna struikelde hij 
over een hoop oud ijzer en kreeg een schot hagel in de rug. Hij sleepte zich 
nog naar Mussel, waar hij uiteindelijk overleed.

Opdrachten  
Vraag 43: 
Waarom werd Dirk de Ruiter ontslagen als Marechaussee?

Vraag 44: 
De Duitsers noemden Dirk de Ruiter een ‘terrorist’. Waarom? 

Portret Dirk de Ruiter
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Hoofdstuk 5: Bevrijding

Bevrijders  
De bevrijding van Stadskanaal en de omliggende dorpen gebeurde door de 
1e  Poolse pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. Bijna iedereen 
in de gemeente was verbaasd om de Polen te zien, omdat ze dachten dat 
ze door Canadezen bevrijd zouden worden. De divisie bestond uit Poolse 
soldaten die na de val van Polen in 1939 naar Frankrijk waren gevlucht. Daar 
hadden ze in 1940 ook tegen de Duitsers gevochten en waren daarna naar 
Engeland uitgeweken. De Polen waren een zelfstandige eenheid onder Brits 
oppercommando met Britse uniformen met daarop een Pools embleem. 
Nadat de divisie in juli 1944 de oversteek naar Normandië had gemaakt, 
werden ze aan het 1e Canadese leger toegevoegd. Ze vochten hun weg 
naar het noorden en waren bijvoorbeeld ook belangrijk bij de bevrijding 
van Breda. Begin april 1945 naderden de geallieerden in hoog tempo de 
provincie Groningen. De Poolse eenheid kwam op 11 april bij Ter Apel 
voor een opgeblazen brug te staan. Hierdoor konden ze het kanaal niet 
oversteken. De provincie Groningen vanaf deze plaats intrekken was niet 
mogelijk. Ze gingen op weg naar Musselkanaal.

Opdrachten  
Vraag 45: 
Waarom waren de mensen in Stadskanaal verbaasd dat de bevrijders Polen 
waren?

11 april 1945  
Musselkanaal was de eerste plaats in de provincie Groningen die bevrijd 
werd. De plaatselijke verzetsploeg was in actie gekomen en hield de wacht 
bij de brug de IJzeren Klap om die tegen Duitse vernieling te beschermen. 
Hierdoor was het de enige brug over het kanaal, die nog niet door de Duisters 
opgeblazen was. De Duitsers waren intussen al massaal vertrokken naar 

Stadskanaal en Onstwedde. Verzetsman Klaas Jan Smit uit 
Musselkanaal ging daarom naar de Polen om te vertellen 
dat ze bij de IJzeren Klap het kanaal konden oversteken. Een 
Poolse verkenningseenheid was even later aanwezig bij de 
brug. Vervolgens werden de NSB’ers uit het dorp met hulp 
van de Polen opgepakt en vastgezet in de bioscoop. Nog 
dezelfde dag verlieten de Polen Musselkanaal en splitsten 
op. Een deel rukte op naar Mussel. Bij een hevig gevecht 
met Duitsers, die zich in het veld verborgen hadden, werd 
een Poolse tank door een pantservuist uitgeschakeld. Een 
van de inzittenden van de tank werd hierbij gedood. De 

Generaal Maczek

Embleem 1e Poolse 
Pansterdivisie 

Musselkanaal:  
Brug “IJzeren Klap”, 
11 april 1945
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Duitsers, die merkten dat de Polen veel sterker waren, 
gaven zich snel na het vuurgevecht over. Op de avond 
van 11 april waren de Polen gekomen tot even voorbij 
Mussel, niet ver van de Vosseberg. Het andere deel van 
de Polen trok op tot het begin van Stadskanaal ter hoogte 
van Villa ter Marse.  Af en toe werden ze beschoten door 
de Duitsers die via het Julianapark probeerden terug te 
trekken. De Poolse voorhoede verschanste zich samen 
met vrijwilligers van de Binnenlandse Strijdkrachten 
rond de villa en verbleef die nacht bij de watertoren. 

Opdrachten  
Vraag 46: 
Waarom was het belangrijk dat het verzet had voorkomen dat de brug in 
Musselkanaal opgeblazen werd?

12 april 1945  
De volgende ochtend trokken de Polen Stadskanaal binnen. Bij de 
opgeblazen brug de Gele Klap wachtten ze op de Poolse eenheden die door 
Gasselternijveenschemond waren getrokken. Toen deze groepen elkaar 
troffen, waren de nog rondzwervende Duitsers ingesloten. In de vroege 
morgen van 12 april gingen de Polen ook op pad naar Onstwedde, waar 
kort daarvoor nog Duitsers aanwezig waren geweest. Ze hadden varkens 
doodgeschoten en kippen meegenomen. Ook waren veel fietsen gestolen, 
zodat ze zich sneller konden terugtrekken. Een paar Duitsers hadden nog 
springstof onder de brug bij de haven geplaatst en deze opgeblazen. Toen 
de Polen eraan kwamen, wilden de burgers van Onstwedde graag helpen. 
Ze gooiden honderden strobalen in het kanaal. Hier werden ijzeren rijplaten 
overheen gelegd. Daarna konden de Polen met hun voertuigen het kanaal 
oversteken. Elke brug kreeg van de Polen een naam en deze brug werd 
heel toepasselijk ‘No Smoking’ (niet roken) gedoopt. Tange Alteveer was 
die dag een soort niemandsland. De Duitsers waren vertrokken, maar de 
Polen kwamen niet. Klaas de Grooth, commandant van 
de verzetsgroep in Tange Alteveer, dacht dat het dorp 
zonder slag of stoot bevrijd kon worden. Daarom ging 
hij dit melden aan de Polen in Onstwedde. De Grooth 
wilde graag een pantserwagen en wat soldaten mee 
hebben. Maar de Poolse officier vertelde hem dat hij 
onmogelijk verder kon optrekken omdat ze dan te ver 
van de troepen achter hen verwijderd zouden raken. 
Hij moest in Onstwedde blijven. Klaas de Grooth keerde 
alleen terug.

Musselkanaal. 
Bioscoop ‘IJzeren 
Klap’, 11 april 1945

Stadskanaal: Poolse 
soldaten bij de 
Buinersluis.
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Opdrachten  
Vraag 47: 
Waarom werden er fietsen gestolen door de Duitsers?

Vraag 48: 
Waarom werd de brug in Onstwedde “No Smoking” 
genoemd door de Polen?

Vraag 49: 
Waarom konden de Polen op 12 april niet optrekken naar Tange Alteveer?

13 april 1945  
De volgende dag gebeurde waar Klaas de Grooth bang voor 
was geweest. Duitse eenheden van het Marinefestungs-
bataillon 359 trokken het dorp binnen. Het was een 
samengeraapt groepje van slecht bewapende matrozen die 
zich niet op hun gemak voelden als landsoldaat. Maar bevel 
was bevel. De Duitsers groeven zich in bij enkele huizen 
en wachtten op wat uiteindelijk “De slag bij Tange” zou 
worden. Toen ’s ochtends een Poolse tank voor verkenning 
naar het dorp kwam, openden de Duitsers het vuur. Kort 
daarop begonnen de Poolse kanonnen op Alteveer te 

schieten. De eerste granaten vielen verkeerd en er ontstond paniek in het 
dorp. Bij de familie Kuiper viel een granaat op het huis. Twee jongens werden 
gedood en meerdere mensen raakten gewond. Om 2 uur ’s middags begon 
dan toch de opmars van de Polen. Ze hadden nu versterking gekregen van 
enkele tanks. Bij de boerderij van Prins ontstond een hevig vuurgevecht. 
Hierbij werd de Poolse soldaat Bernard Grabowski doodgeschoten. De 
Poolse tanks schoten de schuur in brand, waarin de Duitse marine soldaten 
zaten. Toen de Duitsers even later de brandende schuur uitrenden, liepen 
ze recht in een kogelregen van Poolse mitrailleurs. Het gevecht was snel 
beslist. Negen Duitsers sneuvelden en de overige soldaten gaven zich over. 
Er werden maar liefst 108 soldaten krijgsgevangen genomen. Daarmee was 
ook Tange-Alteveer bevrijd. 

Marine Festungs 
Bataillon 359, 
Groningen (april 
1945)

Duitse krijgs gevan gen 
te Onstwedde, onder 
Poolse escorte,  
12 april 1945  
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Opdrachten  
Vraag 50: 
De Polen waren duidelijk veel sterker dan de Duitsers. 
Waarom gingen de Duitsers toch vechten?

Vraag 51: 
Hoe kwam het dat er burgerslachtoffers vielen bij 
Tange Alteveer?

Bevrijd  
Op 5 mei gaf Duitsland zich over. Een paar dagen later, 
op 9 mei 1945 werd de bevrijding in Stadskanaal groots 
gevierd met optochten en praalwagens. Het was een 
bijna eindeloze stoet van mensen die naar een groot 
veld liep, waar het zwart zag van de mensen. Er waren 
vlaggen, trommels en er klonk veel muziek.

Bevrijdingsfeest 
Onstwedde

Poolse troepen bij 
Alteveer



Hoofdstuk 6: Herinnering

4 en 5 mei  
Je hebt in deze lesbrief veel kunnen lezen over de Tweede Wereldoorlog bij 
jou in de buurt. Het is heel belangrijk de oorlog te blijven herinneren. Er zijn 
toen verschrikkelijke dingen gebeurd, die in de toekomst niet weer mogen 
gebeuren. Elk jaar staan we op een aantal dagen stil bij de oorlog. Op 4 mei is 
de Nationale Dodenherdenking. Vanaf 6 uur ’s avonds hangt de Nederlandse 
vlag halfstok en om 8 uur ’s avonds wordt twee minuten stilte gehouden. We 
denken dan aan alle mensen die door de oorlog zijn omgekomen: Joden, 
verzetsmensen, soldaten en (onschuldige) burgers. Het herdenken gaat niet 
meer alleen over de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig herdenken we 
ook soldaten die zijn omgekomen op vredesmissies in Indië, Afghanistan en 
Irak. In bijna elke gemeente in Nederland worden herdenkingen gehouden 
bij oorlogsmonumenten. Vaak worden er dan kransen en bloemen gelegd. 
Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we 
sindsdien in vrijheid leven. Door het hele land worden deze dag activiteiten 
georganiseerd. Het is ook een dag om na te denken over hoe belangrijk en 
hoe kwetsbaar vrijheid is.

Opdrachten  
Vraag 52: 
Op welke dag herdenken we oorlogsslachtoffers? En wat doen we op die 
dag om te herdenken?

Vraag 53: 
Kun je andere manieren bedenken om mensen en gebeurtenissen te
herdenken?

Vraag 54: 
Op welke dag vieren we de vrijheid? En wat betekent vrijheid voor jou?
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Monumenten in de Gemeente Stadskanaal  
• Generaal Maczek-monument in Stadskanaal
  Het ‘Generaal-Maczek-monument’ in Stadskanaal is een roestvrijstalen 

beeld. Het lijkt op het embleem van de 1e Poolse Pantserdivisie. Bij 
het monument hoort een bakje met  aarde uit de geboorteplaats van 
generaal Maczek en aarde van de Militaire begraafplaats in Breda, waar 
veel Poolse soldaten begraven liggen. Het monument herinnert aan 
de bevrijding van Stadskanaal op 12 april 1945 door het Pools bataljon 
onder leiding van Generaal Maczek. Op het monument staat: “ Voor uw 
en onze vrijheid”

• Joods Monument in Stadskanaal 
  Het monument is een rode zuil op een betonnen voetstuk. Het staat 

in een plantsoen, gelegen op de hoek van de Navolaan/Groningerlaan 
in Stadskanaal. Het Joods Monument in Stadskanaal is opgericht ter 
nagedachtenis aan de 136 mannen, vrouwen en kinderen van de 
Joodse gemeente Stadskanaal, die in de jaren 1940-1945 om het leven 
werden gebracht. De zuil vermeldt de namen en geboortedata van 136 
gedeporteerde en vermoorde Joden. Op de zuil staat ook de tekst: ‘Wee 
om hen die verloren gingen en niet meer gevonden worden’. 

• Verzetsmonument in Stadskanaal
  Het monument is een zwerfkei met een klein plaatje erop met de tekst: 

“Aan hen die vielen”. Het verzetsmonument in het Julianapark herinnert 
de inwoners van Stadskanaal aan alle medeburgers die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld. 

Maczek monument Verzetsmonument Stadskanaal Joods Monument Stadskanaal
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• Oorlogsmonument in Musselkanaal
  Het oorlogsmonument in Musselkanaal is een witte natuurstenen zuil in 

de vorm van een fakkel. Op de voorzijde van de zuil is het Nederlandse 
wapen aangebracht. Het monument is geplaatst bij de brug ‘De IJzeren 
Klap’, aan de A-weg te Musselkanaal. Het monument is ter nagedachtenis 
aan alle burgers die door oorlogsgeweld om het leven kwamen.

• Oorlogsmonument in Mussel
  Het oorlogsmonument in Mussel is een uit rode baksteen opgetrokken 

piramide met een ingemetselde plaquette. Het oorlogsmonument in 
Mussel is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens 
de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. De tekst 
op de plaquette luidt: ‘Uit eerbetoon aan de gevallenen 1940-1945 en 
dank voor vrijheid’.

• Bevrijdingsmonument in Alteveer
  Het bevrijdingsmonument in Alteveer is een betonnen zuil. Het 

monument bevindt zich op de Algemene begraafplaats, achter de N.H. 
Kerk aan de Beumesweg te Alteveer. Het bevrijdingsmonument herinnert 
de inwoners van Alteveer aan de bevrijding van Tange-Alteveer op 13 
april 1945. Onder het gedenkteken liggen twee burgerslachtoffers en 
een Poolse militair begraven. 

• Oorlogsmonument in Onstwedde
  Het oorlogsmonument in Onstwedde is opgericht ter nagedachtenis aan 

twintig medeburgers uit Onstwedde die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Ook herinnert het 

Oorlogsmonument in 
Musselkanaal

Oorlogsmonument in Onstwedde

Oorlogsmonument in Mussel

Bevrijdings-monument in Alteveer
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aan twee Britse militairen die in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld 
en begraven zijn in Onstwedde. De tekst op de gedenksteen luidt: ‘Nooit 
meer 1940 - 1945’.  Op de tegel staat in Nederlands en Hebreeuws: 
‘Misschien is er hoop’.

Stolpersteine  
Stolpersteine zijn kleine herinneringstekens 
voor slachtoffers van nazi-Duitsland. Op een 
messing plaatje staat een naam, geboortedatum, 
deportatiedatum, plaats en datum van het 
overlijden. Stolperstein betekent letterlijk 
‘struikelsteen’. Ze zijn bedoeld om de 
voorbijganger figuurlijk te laten struikelen en 
tot nadenken aan te zetten. Het is een idee van 
de kunstenaar Gunter Demnig. De Stolperstein 
wordt geplaatst in de stoep voor het voormalige 
woonhuis van een oorlogsslachtoffer. Gunter 
Demnig geeft zo ieder slachtoffer een eigen monument. In de gemeente 
Stadskanaal liggen Stolpersteine voor de 136 gedeporteerde Joden en voor 
een aantal verzetsmensen. Vanaf 12 april 2019 is er ook een Stolpersteine-
app beschikbaar in de gemeente Stadskanaal. Hiermee kun je een tocht 
maken langs de Stolpersteine met de verhalen die erbij horen.

Opdrachten  

Vraag 55: 
Welke groepen mensen worden herdacht met de oorlogsmonumenten in 
de gemeente Stadskanaal?

Vraag 56: 
Wat is een Stolperstein? Heb je wel eens een zien liggen?

Vraag 58: 
Waarom is het belangrijk te herinneren wat er in de Tweede Wereldoorlog 
is gebeurd?

Stolpersteine
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Aantekeningen
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